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Procedura 

zakupu produktów i usług  

w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) 

w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 

 

1. Instrument wsparcia skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym 

przedsiębiorstw społecznych (PS), działających na terenie województwa śląskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem subregionu centralno- południowego, obejmującego Miasta Tychy, Zabrze, 

Gliwice, Mysłowice, Jaworzno, powiaty: gliwicki, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński.   

2. Zakupy dokonywane będą w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych, 

znajdujących się w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19. 

3. Instrument jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Podstawą do jego uruchomienia jest czasowe zawieszenie części oraz 

wprowadzenie nowych form wsparcia w ramach Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-20201 oraz 

Rekomendacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 maja 2020 roku2. 

4. Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES, będących  

w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, które zostaną przekazane bezpłatnie 

przez OWES i wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia 

COVID-19, obejmujących w szczególności: 

• zamówienia produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek 

ochronnych, przyłbic) i przekazywanie ich placówkom służby zdrowia, placówkom 

całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym 

jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w 

działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19; 

 
1 Rekomendacje Ministra Funduszy i Polityki regionalnej dot. wdrożenia w projektach OWES mechanizmu wsparcia PES i PS, 
poprzez przeprowadzanie przez OWES zakupów od tych podmiotów produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem 
skutkom wystąpienia COVID-19; Pismo MFiPR z 19 kwietnia 2020 roku (DZF-VI.7610.28.2020.ŁM) 
2 Rekomendacje dotyczące koordynacji działań wspierających funkcjonowanie instytucji pomocowych i podmiotów 
ekonomii społecznej w związku przeciwdziałaniem COVID-19; Pismo DES-I.551.30.2020.JSZ 
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• zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych 

przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek całodobowej opieki w 

pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemie oświaty oraz innych jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej; 

• zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych 

przez PES i PS oraz przekazywanie ich osobom w trudnej sytuacji w związku z 

wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom 

korzystającym dotychczas z darmowych posiłków w szkołach, osobom przebywającym w 

miejscach odosobnienia w związku z potrzebami izolacji lub kwarantanny i osobom 

potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej); 

• zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących), środków ochrony 

osobistej i przekazywanie ich placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki 

w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom 

organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach 

na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19. 

• zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności 

usług opiekuńczych i asystenckich, dla osób, które dotychczas były objęte opieką w 

instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych) lub wymagających takiej opieki w 

związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz środkami ochrony osobistej dla 

pracowników realizujących usługi; 

• organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie 

kwarantanny,  a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych 

albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych; 

• zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych; 

• oraz wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź 

stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, a 

których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi 

regulacjami dotyczącymi stanu epidemii. 

5. ROWES 2.0 określa zakres wsparcia poszczególnych podmiotów, uwzględniając bieżącą sytuację 

podmiotu, kierując się wiedzą i doświadczeniem doradców zatrudnionych w ROWES 2.0, którzy 

na co dzień pracują z podmiotami. 
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6. Do zadań ROWES 2.0 należy:  

1) Diagnoza potrzeb lokalnych instytucji pomocowych i innych instytucji realizujących 

usługi społeczne, 

2) Diagnoza możliwości podmiotów ekonomii społecznej w dostarczeniu zamówień na 

rzecz instytucji pomocowych, 

3) Badanie możliwości powołania partnerstw, konsorcjów lub innych form 

organizowania doraźnej współpracy umożliwiającej realizację zamówień, doradztwo 

podmiotom ekonomii społecznej na etapie przygotowania i realizacji zamówień oraz 

poszukiwania partnerów do ich realizacji, 

4) Koordynowanie i rozliczanie wsparcia przekazanego podmiotom pomocowym. 

7. ROWES 2.0 analizuje potrzeby podmiotów pomocowych na podstawie zgłoszonego  

zapotrzebowania (Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury), a następnie dokonuje wyboru 

podmiotu, który zrealizuje ww zapotrzebowanie w oparciu o złożone przez PES/PS wnioski i 

oferty cenowe (Załącznik nr 2 i 3 do Procedury). Przy wyborze realizatora uwzględniona zostanie 

skala potrzeb, przedmiot zamówienia, możliwości podmiotów ekonomii społecznej.  

8. Produkty i usługi zakupione od PES będą przekazywane nieodpłatnie, na podstawie Protokołu 

(Załącznik nr 4 do Procedury). 

9. Dopuszcza się możliwość wsparcia grupy docelowej spoza subregionu centralno-południowego. 

Wsparcie to odbywa się w porozumieniu z ROPS i OWES z danego subregionu.  

10. Wdrożenie mechanizmu pomocowego dla PES/PS odbywa się z wyłączeniem zasady 

konkurencyjności/PZP w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-

193. Potwierdzeniem wykonania jest protokół wykonania zamówienia. Cena za usługę/produkty 

jest ceną rynkową. 

11. Procedura może być aktualizowana i zmieniana w miarę potrzeb przez ROWES 2.0.  

 

 

 

 

 

 

 
3 możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w projektach UE w związku  
z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19); Pismo MFiPR z 31 marca 2020 roku (DKF-IV.7517.17.2020) 
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Załącznik nr 1 

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA PRODUKT/USŁUGĘ 

 ZWIĄZANĄ Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM WYSTĘPIENIA COVID-19. 

 

Tytuł projektu: Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 

Nr projektu: WND-RPSL.09.03.01-24-0034/18-007 

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne 

Nazwa i numer Działania: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie 

Nazwa i numer Poddziałania: 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty 

konkursowe 

 

 

Na podstawie potrzeb wynikających z bieżącej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 w celu 

możliwości funkcjonowania i świadczenia wsparcia instytucji/organizacji zgłaszamy następujące 

zapotrzebowanie: 

 

Nazwa produktu/usługi Ilość 

sztuk/godzin 

Uzasadnienie  Uwagi 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

…………………….       …………………………….  

  

(miejscowość, data)                                             (podpis Instytucji/Organizacji) 
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Załącznik nr 2 

WNIOSEK 
 

– wsparcie PES i PS, poprzez przeprowadzanie przez ROWES 2.0 zakupów od tych podmiotów 

produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19  

i przekazanie ich nieodpłatnie instytucjom pomocowym i innym uprawnionym podmiotom  

 

 

Tytuł projektu: Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 

Nr projektu: WND-RPSL.09.03.01-24-0034/18-007 

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne 

Nazwa i numer Działania: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie 

Nazwa i numer Poddziałania: 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty 

konkursowe 

 

 

CZĘŚĆ I REJESTRACJA WNIOSKU (WYPEŁNIA ROWES 2.0) 

Data wpływu wniosku 

 
 

 

CZĘŚĆ II DANE DOTYCZĄCE PES/PS 

Pełna nazwa podmiotu ekonomii 

społecznej/przedsiębiorstwa 

społecznego 

 

 

NIP   

Adres   

Imię i  nazwisko osoby wyznaczonej 

przez PES/PS do kontaktu 

 

Nr telefonu do kontaktu 
 

E-mail 
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CZĘŚĆ III - INFORMACJE NA TEMAT USŁUG/PRODUKTÓW 

lp. Nazwa usługi/produktu Czy podmiot jest w 

stanie dostarczyć daną 

usługę/produkt? 

Uwagi  

(prozę podać dokładne 

usługi/produkty, które może 

dostarczyć podmiot) 

1 Produkcja środków ochrony 

osobistej (wymienić jakich np. 

maseczek ochronnych, przyłbic); 

❑ TAK  

❑ NIE  

 

2 Usługi cateringowe 

(przygotowanie i dostarczanie 

posiłków); 

❑ TAK  

❑ NIE  

 

3 Sprzedaż środków higienicznych 

(wymienić jakich np. 

dezynfekujących); 

❑ TAK  

❑ NIE  

 

4 Usługi  społeczne, świadczone w 

społeczności lokalnej, w 

szczególności usługi opiekuńcze  

i asystenckie (wymienić jakie); 

❑ TAK  

❑ NIE  

 

5 Organizacja i wynajem miejsc 

całodobowych; 
❑ TAK  

❑ NIE  

 

6 Usługi czyszczenia, odkażania 

budynków i przestrzeni 

publicznych; 

❑ TAK  

❑ NIE  

 

7 Inne usługi/towary, których 

potrzeby użycia bądź stosowania 

mogą pojawić się wraz  

z rozwojem sytuacji 

epidemiologicznej w kraju. 

❑ TAK  

❑ NIE  

 

Proszę określić tygodniowe możliwości 

produkcyjne/ dzienne możliwości 

świadczenia/dostarczania usług dla 

poszczególnych rodzajów 

produktów/usług 
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Ewentualne uwagi 

 

 

 

CZĘŚĆ IV - INFORMACJE NA TEMAT SYTUACJI PES/PS 

Liczba miejsc pracy w podmiocie 
 

Czy w związku z wystąpieniem COVID-
19 istnieje w organizacji zagrożenie 
utrzymania miejsc pracy? 

❑ TAK  

❑ NIE  

Czy wystąpienie COVID-19 
spowodowało przestoje/trudności w 
prowadzeniu działalności przez 
organizację. 

❑ TAK  

❑ NIE 

Czy nastąpił spadek obrotów w związku 

z wystąpieniem COVID-19 

❑ TAK  

❑ NIE 

Jeśli nastąpił spadek przychodów, 

proszę podać jego skalę, porównując: 

- analogiczny miesiąc (np. kwiecień) 

roku 2020 do miesiąca (np. kwiecień) 

roku  2019, lub  

- okres kwiecień/maj 2020 do 

poprzedniego okresu styczeń/luty 2020 

 

Jakie działania podjęła i podejmuje 

organizacja celem utrzymania 

funkcjonowania podmiotu i utrzymania 

miejsc pracy zagrożonych w 

następstwie wystąpienia COVID-19? 
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Oświadczenia:  

1) Oświadczam, że ubiegamy/nie ubiegamy się o inne wsparcie ze środków Unii Europejskiej 
i/lub innych środków publicznych4.  
 

W przypadku ubiegania proszę wykazać jakie środki oraz podmiot/y do których zostały 

złożone wnioski:  

……………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

2)  Oświadczamy, że w ramach sprzedaży produktów/usług objętych niniejszym wnioskiem, 
nie pokryjemy z otrzymanych środków tych samych kosztów, które zostały albo zostaną 
sfinansowane z innych środków publicznych. 

 

3) Oświadczamy ze świadomością, iż zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy – w wyniku 
składanego oświadczenia – zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 

 

 

 

………………………………………..     ……………………………………………….. 

Miejsce, data        Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

CZĘŚĆ IV – DECYZJA REALIZATORA (WYPEŁNIA ROWES 2.0) 

 

□ ROWES 2.0 zleca działania przeciwdziałające skutkom wystąpienia COVID-19 w pełnym zakresie 

□ ROWES 2.0  nie zleca działań 

□ ROWES 2.0  zleca działania w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   

  Data i podpis Realizatora 
 

 

. 

 
4 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 

Oferta cenowa 

- dostarczenie produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-

19 i przekazanie ich nieodpłatnie instytucjom pomocowym i innym uprawnionym podmiotom 

Tytuł projektu: Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 

Nr projektu: WND-RPSL.09.03.01-24-0034/18-007 

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne 

Nazwa i numer Działania: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie 

Nazwa i numer Poddziałania: 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty 

konkursowe 

 

Pełna nazwa podmiotu ekonomii 

społecznej/przedsiębiorstwa społecznego 

składającego ofertę 

 

 

NIP   

 

 

Oferta cenowa 

Lp.  Nazwa produktu/usługi Ilość  Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Łączna 

wartość 

brutto 
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1. Oświadczam, że w cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 
realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

2. Oświadczam, że: 

a) przedmiot zamówienia wykonam w terminach określonych przez Zamawiającego, zgodnie z 
otrzymanym zapotrzebowaniem; 

b) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

c) posiadam wiedzę i doświadczenie w szczególności niezbędną, wymaganą wiedzę z zakresu 
objętego ofertą; 

d) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz posiadam status osoby zdolnej do 
wykonania zamówienia; 

e) nie jestem powiązany z Zamawiającym w sposób, polegający w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego.  

 

 

………………………………………..     ……………………………………………….. 

Miejsce, data        Czytelny podpis Wnioskodawcy 
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Załącznik nr 4 

 

PROTOKÓŁ 
nieodpłatnego przekazania przez PES/PS produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem 

skutkom wystąpienia COVID-19  

 

Nazwa podmiotu, któremu przekazano 

usługi/produkty  

 

 

Adres podmiotu, któremu przekazano 

usługi/produkty 

 

Imię i nazwisko osoby dokonującej 

odbioru usług/produktów 

 

Nr telefonu do kontaktu 
 

E-mail 
 

Potwierdzam odbiór następujących usług/produktów: 

lp. nazwa ilość 

  
 

  
 

  
 

Oświadczam, że: 

1. Wyżej wskazane usługi/produkty otrzymałem nieodpłatnie 

2. Wyżej wskazane usługi/produkty wykorzystane zostaną do przeciwdziałania skutkom 
wystąpienia COVID-19 

3. Do przekazanych usług/produktów nie wnoszę zastrzeżeń 

Data i podpis podmiotu odbierającego 

usługi/produkty  
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Data i podpis PES/PS przekazującego 

usługi/produkty 

 

 

 

 

 

 

 


